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І. Мета та зміст навчальної дисципліни 

Дисципліна «Соціологія масових комунікацій» вивчає природу та функції масової комунікації 

у різних її аспектах: комунікативний процес та його форми, моделі масової комунікації, 

інформаційно-психологічний вплив, засоби і методи впливу, ефективність впливу на аудиторії.  

Мета дисципліни – сформувати у студентів комплекс знань з соціології масових комунікацій, 

сприяти розвитку у студентів розуміння сутності і механізмів функціонування масової комунікації. 

Ціллю даної дисципліни є вивчення необхідної суми теоретичних знань та практичних умінь, 

спираючись на які, майбутні спеціалісти мали б змогу творче використовувати досягнення 

соціологічної науки, передового досвіду цій галузі у майбутній професійній діяльності, володіти 

методами збору та аналізу соціальної інформації, вірно спілкуватися, взаємодіяти з людьми, а це в 

свою чергу є умовою успішної професійної та громадської діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні категорії сучасної соціології масової 

комунікації, функції, теорії та моделі сучасної масової комунікації. 

Основні завдання вивчення дисципліни: освоєння дисципліни допоможе студентам 

зрозуміти предмет дослідження соціології масових комунікацій, їх специфіку, місце в системі 

соціологічних знань, а також в системі інших суспільних наук, розкрити особливості масової 

комунікації в сучасних умовах та методи їх використання для вирішення проблем спілкування. 

ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Програмні результати навчання: 

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії 

програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі 

інженерії програмного забезпечення. 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства. 
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